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               Lista de verificação do DG para análise do status das contas dos clubes 
 

• Os RECAPS dos DGs são enviados por email no início de cada mês para que você analise os saldos e 
tempo da dívida. 

• Incentive os dirigentes dos clubes a se inscreverem online.  Os tesoureiros podem fazer 
pagamentos online mediante aprovação do clube. 

• Os tesoureiros s podem efetuar pagamentos online visitando www.lionsclubs.org. Clique no link 
“MyLCI” após o login. O pagamento pode ser feita com os cartões Visa, MasterCard, Discover, 
American Express, ou pelo PayPal.  Cartões de débito são também aceitos. 

• Os saldo devem ser pagos de acordo com os termos estabelecidos pela associação; contudo, para 
evitarmos a suspensão, os saldos precisam ser pagos no mais tardar dentro de 90 dias após a 
cobrança. 

• Os saldos devedores além de 120 dias podem fazer com que os clubes sejam colocados em 
suspensão, caso a dívida exceda US$ 20/por associado ou US$ 1.000, o que for menor.  

• Existe um alto risco de suspensão em outubro e abril que pode ser evitado com um pronto 
pagamento. 

• As altas taxas de cancelamento podem ser evitadas em dezembro e junho se os pagamentos forem 
recebidos antes do dia 29 do mês, após a suspensão.   

• Os clubes podem ser reativados dentro de 12 meses após o cancelamento, se forem elegíveis.  O 
pagamento integral juntamente com um Relatório de Reativação deve ser enviado, contendo a sua 
assinatura.   

• Os tesoureiros do clube podem visualizar os extratos online para evitar atrasos com envios pelo 
correio.  Incentive os tesoureiros a checarem a opção para descontinuarem a receber extratos pelo 
correio. Isto pode ser feito através do website da associação. 

• Os Governadores de Distrito e Tesoureiros de Gabinete podem agora visualizar e pagar os 
Demonstrativos de Distrito e Distrito Múltiplo online. Os Governadores de Distrito podem também 
pagar através do PayPal. 

• Os clubes que estão em dia com a associação são elegíveis a participar das eleições locais.  O valor 
da cobrança de quotas deve ser pago, não devendo haver um saldo devedor acima de US$ 10,00. 
Os saldos devedores acima de 90 dias não podem exceder US$ 50,00. O pagamento deve ser 
recebido 15 dias antes da convenção. 

• A partir de 1º de julho de 2017, as joias de novos associados e taxas de fundação aumentarão para 
US$ 35,00. 

• Os pagamentos da Convenção internacional deverão ser liquidados em US$ por cartão de crédito 
ou por transferência bancária. 

• Contate-nos se você não tiver o número correto da conta do seu distrito para a compra de 
materiais para clubes. 
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